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Introdução
A cidade de Chicago, situada na costa les-

te dos Estados Unidos, foi a sede desta edição 
do congresso da American Heart Association. 
Nessa cidade se concentra a terceira maior po-
pulação dos Estados Unidos, atrás apenas da 
região de Nova York e de Los Angeles. Moderna, 
com edifícios novos e importantes, Chicago se 
encontra às margens do Lago Michigan.

Nesta edição do congresso, foram apresen-
tados grandes estudos, dos quais vários tive-
ram como objetivo determinar o tempo ideal da 
dupla antiagregação plaquetária após implante 
de stent em artéria coronária.

A seguir, apresentamos os estudos que 
considerados mais relevantes, com um resumo 
de seus principais resultados e uma opinião 
fundamentada com relação à sua conclusão.

Unidade temática I:  
Emergências cardiovasculares 

PARAMEDIC. Ausência de benefício com compressões  
torácicas mecânicas na reanimação cardiopulmonar 
extra-hospitalar. Há vários anos, especula-se sobre 
a superioridade dos dispositivos para a compres-
são mecânica em relação à compressão manual 
na reanimação cardiopulmonar extra-hospitalar.

Foram randomizados 4.471 pacientes (1.652 
tratados com o dispositivo LUCAS-2 e 2.819 com 
a reanimação manual); o desfecho primário foi a 
sobrevida em trinta dias e os desfechos secundários 
foram o retorno da circulação espontânea e o esta-
do neurológico depois de três meses. 

Após trinta dias, a sobrevida foi semelhante 
nos dois grupos (5,1% vs. 5,8%; p não significa-
tivo); no entanto, os resultados neurológicos fo-
ram melhores com a compressão manual (3,9% vs. 
5,9%; odds ratio [OR]: 0,65).

Concluindo, assim como ocorreu com outros 
dispositivos, o LUCAS-2 não foi superior às com-
pressões manuais na reanimação cardiopulmonar.

A qualidade da reanimação cardiopulmonar 
intra-hospitalar tem impacto sobre a mortalida-
de na parada cardiorrespiratória não traumática.  
A taxa de sobrevida observada na parada cardior-
respiratória varia de hospital para hospital. O es-
tudo teve como objetivo avaliar a relação entre a 
qualidade do atendimento e os resultados obtidos.

O desempenho hospitalar foi aferido de 
acordo com seis recomendações dos hospitais  
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norte-americanos que participaram do programa 
Get with the Guidelines-Resuscitation. 

Foram incluídos 149.551 pacientes que apre-
sentaram parada cardiorrespiratória no ambiente 
intra-hospitalar em 447 centros entre os anos de 
2000 e 2012. Os centros que atingiram melhor 
pontuação em desempenho segundo as diretrizes 
estabelecidas responderam pela maior sobrevida 
com a reanimação.

Para cada aumento de 10% no desempenho 
hospitalar, observou-se um aumento de 18% na 
probabilidade de sobrevida à parada cardiorrespi-
ratória.

Concluindo, o estudo mostrou que a adesão 
às diretrizes de reanimação cardiopulmonar varia 
bastante entre os hospitais norte-americanos, e 
ela está associada à maior sobrevida tanto nos 
ritmos chocáveis como nos ritmos não chocáveis.

STEMI Accelerator. Benefício da organização por 
regiões para o tratamento do infarto agudo do mio-
cárdico com supradesnivelamento do segmento ST. 
Atualmente, existem atrasos pré-hospitalares im-
portantes que prolongam o tempo até a reperfusão 
no tratamento do infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST). 
A regionalização do tratamento do IAMCSST com o 
direcionamento dos pacientes para hospitais com 
capacidade de reperfusão rápida poderia diminuir 
esse tempo.

Para demonstrar esse benefício, foi realizado 
um estudo observacional em dezesseis regiões dos 
Estados Unidos, incluindo 484 hospitais e 1.253 
serviços de transporte de emergências entre 2012 
e 2014.

Registraram-se 23.809 infartos, sendo que 
11.765 pacientes foram transportados pelo ser-
viço de emergência e os demais procuraram  
atendimento médico por conta própria. Aproxi-
madamente 58% dos pacientes transportados por 
ambulâncias tiveram reduzido o tempo de contato 
médico – reperfusão em menos de 90 minutos, em 
comparação com 64% dos pacientes que procura-

ram atendimento diretamente.  Aproximadamente 
50% dos pacientes que foram encaminhados para 
outros hospitais receberam terapia de reperfusão 
em menos de 120 minutos. Houve cumprimento 
dos objetivos de tempo de contato médico – a 
reperfusão passou de 48% no início de 2012 para 
61% na última coorte de 2014.

Em comparação com os hospitais que não 
participaram desse projeto, a mortalidade nos 
centros participantes foi reduzida de 6,4% para 
6,1%. Foi observada relação diretamente propor-
cional entre o tempo até o serviço de emergência 
e a mortalidade desses pacientes.

Este foi um estudo observacional que mos-
trou que existem muitos aspectos que devem ser 
melhorados no atendimento dos pacientes com 
IAMCSST. Nesse sentido, a organização por regi-
ões com o planejamento do encaminhamento dos 
pacientes permite maior cumprimento ados obje-
tivos do tratamento.

AVOID Study. Uso sistemático de oxigênio em pa-
cientes com infarto agudo do miocárdio com su-
pradesnivelamento do segmento ST. Durante muito 
tempo, o oxigênio foi utilizado sistematicamente 
no tratamento dos pacientes com síndrome coro-
nariana. No entanto, existem dúvidas quanto ao 
benefício do seu uso em pacientes sem hipoxemia.  
O objetivo deste estudo foi comparar o uso siste-
mático de oxigênio com o de ar ambiente em pa-
cientes com infarto agudo do miocárdio com supra-
desnivelamento do segmento ST e saturação de O

2 
maior que 94%.

Foram incluídos 210 pacientes em cada grupo 
e os desfechos avaliados foram: pico de creati-
nofosfoquinase (CPK) e de troponina, área sob a 
curva de CPK e troponina, resolução do segmento 
ST, tamanho do infarto por ressonância cardíaca 
aos seis meses e eventos clínicos.

Os resultados mostraram menor área sob a 
curva de CPK e troponina no grupo sem oxigê-
nio (p = 0,04), tendência de menor área sob a 
curva de troponina e menor tamanho do infarto 

pela ressonância cardíaca (p = 0,04). Quanto aos 
eventos clínicos, não houve diferença quanto à 
mortalidade entre os grupos, mas a incidência de 
arritmias e reinfarto foi maior nos pacientes trata-
dos com oxgênio. 

Resumindo, o estudo sustenta a hipótese de 
que a administração de oxigênio em pacientes 
sem hipoxemia teria um efeito deletério, o que 
provavelmente ocorre pela maior geração de radi-
cais livres na reperfusão e pela maior indução de 
vasoconstrição.

Unidade temática II: Cardiologia intervencionista

DAPT trial. Doze meses de dupla antiagregação 
plaquetária vs. trinta meses em pacientes com 
stents farmacológicos. As diretrizes atuais reco-
mendam até doze meses de tratamento com du-
pla antiagregação plaquetária em pacientes com 
implante de stent em artéria coronária. Acredita-
-se que o prolongamento da dupla antiagregação 
plaquetária possa ser prejudicial devido ao risco 
de sangramento. Existem também preocupações 
quanto ao risco de trombose do stent após doze 
meses, sobretudo com os stents farmacológi-
cos, que são cada vez mais utilizados na prática  
clínica.

Nesse sentido, este estudo comparou a du-
pla antiagregação plaquetária por doze e por 
trinta meses, tendo como desfechos princi-
pais de eficácia a ocorrência de trombose intra-
-stent e os eventos cardiovasculares maiores, 
e como desfecho de segurança a ocorrência de 
sangramento de moderado a grave, conforme a  
classificação GUSTO.

Foram randomizados 9.961 pacientes, sendo 
que 25% deles haviam recebido implante de stent 
após infarto agudo do miocárdio. Metade dos pa-
cientes apresentava pelo menos um fator de risco 
para trombose intra-stent. A maioria dos disposi-
tivos implantados era de liberadores de everoli-
mus ou sirolimus. Clopidogrel foi administrado em 
65% dos pacientes e prasugrel em 35%. 

O grupo de trinta meses apresentou incidên-
cia de 0,4% de trombose intra-stent, em compara-
ção com 1,4% no grupo doze meses (risco relativo 
[RR]: 0,29; p < 0,001) (Figura 1). Em relação à 
taxa de eventos cardiovasculares, o grupo trinta 
meses exibiu taxa de 4,3% vs. 5,9% do grupo doze 
meses (p < 0,001; RR: 0,71). A taxa de sangra-
mento foi de 2,5% no grupo trinta meses vs. 1,6% 
no grupo doze meses (p < 0,001). Analisando os 
eventos cardiovasculares maiores, a taxa de in-
farto agudo do miocárdio foi significativamente 
menor no grupo trinta meses (2,1% vs. 4,1%;  
p < 0,001) e, surpreendentemente, a mortalidade 
no grupo trinta meses foi de 2% versus 1,5% no 
grupo controle, com significância estatística limí-
trofe (p = 0,052). 

Assim, este estudo demonstrou benefício em 
prolongar o tratamento com dupla antiagregação 
plaquetária para trinta meses. No entanto, os au-
tores não analisaram o benefício real do tratamen-
to, considerando os eventos hemorrágicos.

Subanálise do DAPT. Doze meses vs. trinta meses 
de dupla antiagregação plaquetária com ácido ace-
tilsalicílico e prasugrel em pacientes que receberam 
o stent TAxUS. Dentro do estudo Dapt, os fabrican-
tes do stent TAXUS pré-especificaram um subgru-
po para avaliar a dupla antiagregação plaquetária 
com prasugrel por trinta meses e por doze meses 
em pacientes que receberam esse stent. 

Figura 1. Benefício da dupla antiagregação plaquetária por meses na redução da 
trombose intra-stent.

10

8

6

4

2

0
12 15 18 21 24 27 30 33

In
ci

dê
nc

ia
 a

cu
m

ul
ad

a 
de

 tr
om

bo
se

 
in

tra
-s

te
nt

 (%
)

Meses de seguimento

12-30 meses
HR 0,29 (0,17-0,48)
0,4% vs. 1,4%
p < 0,0001

Tienopiridínicos
Placebo



COLEÇÃO quid novi? Congresso da Associação Americana de Cardiologia, Chicago 2014

4 5

Q

Q

norte-americanos que participaram do programa 
Get with the Guidelines-Resuscitation. 

Foram incluídos 149.551 pacientes que apre-
sentaram parada cardiorrespiratória no ambiente 
intra-hospitalar em 447 centros entre os anos de 
2000 e 2012. Os centros que atingiram melhor 
pontuação em desempenho segundo as diretrizes 
estabelecidas responderam pela maior sobrevida 
com a reanimação.

Para cada aumento de 10% no desempenho 
hospitalar, observou-se um aumento de 18% na 
probabilidade de sobrevida à parada cardiorrespi-
ratória.

Concluindo, o estudo mostrou que a adesão 
às diretrizes de reanimação cardiopulmonar varia 
bastante entre os hospitais norte-americanos, e 
ela está associada à maior sobrevida tanto nos 
ritmos chocáveis como nos ritmos não chocáveis.

STEMI Accelerator. Benefício da organização por 
regiões para o tratamento do infarto agudo do mio-
cárdico com supradesnivelamento do segmento ST. 
Atualmente, existem atrasos pré-hospitalares im-
portantes que prolongam o tempo até a reperfusão 
no tratamento do infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST). 
A regionalização do tratamento do IAMCSST com o 
direcionamento dos pacientes para hospitais com 
capacidade de reperfusão rápida poderia diminuir 
esse tempo.

Para demonstrar esse benefício, foi realizado 
um estudo observacional em dezesseis regiões dos 
Estados Unidos, incluindo 484 hospitais e 1.253 
serviços de transporte de emergências entre 2012 
e 2014.

Registraram-se 23.809 infartos, sendo que 
11.765 pacientes foram transportados pelo ser-
viço de emergência e os demais procuraram  
atendimento médico por conta própria. Aproxi-
madamente 58% dos pacientes transportados por 
ambulâncias tiveram reduzido o tempo de contato 
médico – reperfusão em menos de 90 minutos, em 
comparação com 64% dos pacientes que procura-

ram atendimento diretamente.  Aproximadamente 
50% dos pacientes que foram encaminhados para 
outros hospitais receberam terapia de reperfusão 
em menos de 120 minutos. Houve cumprimento 
dos objetivos de tempo de contato médico – a 
reperfusão passou de 48% no início de 2012 para 
61% na última coorte de 2014.

Em comparação com os hospitais que não 
participaram desse projeto, a mortalidade nos 
centros participantes foi reduzida de 6,4% para 
6,1%. Foi observada relação diretamente propor-
cional entre o tempo até o serviço de emergência 
e a mortalidade desses pacientes.

Este foi um estudo observacional que mos-
trou que existem muitos aspectos que devem ser 
melhorados no atendimento dos pacientes com 
IAMCSST. Nesse sentido, a organização por regi-
ões com o planejamento do encaminhamento dos 
pacientes permite maior cumprimento ados obje-
tivos do tratamento.

AVOID Study. Uso sistemático de oxigênio em pa-
cientes com infarto agudo do miocárdio com su-
pradesnivelamento do segmento ST. Durante muito 
tempo, o oxigênio foi utilizado sistematicamente 
no tratamento dos pacientes com síndrome coro-
nariana. No entanto, existem dúvidas quanto ao 
benefício do seu uso em pacientes sem hipoxemia.  
O objetivo deste estudo foi comparar o uso siste-
mático de oxigênio com o de ar ambiente em pa-
cientes com infarto agudo do miocárdio com supra-
desnivelamento do segmento ST e saturação de O

2 
maior que 94%.

Foram incluídos 210 pacientes em cada grupo 
e os desfechos avaliados foram: pico de creati-
nofosfoquinase (CPK) e de troponina, área sob a 
curva de CPK e troponina, resolução do segmento 
ST, tamanho do infarto por ressonância cardíaca 
aos seis meses e eventos clínicos.

Os resultados mostraram menor área sob a 
curva de CPK e troponina no grupo sem oxigê-
nio (p = 0,04), tendência de menor área sob a 
curva de troponina e menor tamanho do infarto 

pela ressonância cardíaca (p = 0,04). Quanto aos 
eventos clínicos, não houve diferença quanto à 
mortalidade entre os grupos, mas a incidência de 
arritmias e reinfarto foi maior nos pacientes trata-
dos com oxgênio. 

Resumindo, o estudo sustenta a hipótese de 
que a administração de oxigênio em pacientes 
sem hipoxemia teria um efeito deletério, o que 
provavelmente ocorre pela maior geração de radi-
cais livres na reperfusão e pela maior indução de 
vasoconstrição.

Unidade temática II: Cardiologia intervencionista

DAPT trial. Doze meses de dupla antiagregação 
plaquetária vs. trinta meses em pacientes com 
stents farmacológicos. As diretrizes atuais reco-
mendam até doze meses de tratamento com du-
pla antiagregação plaquetária em pacientes com 
implante de stent em artéria coronária. Acredita-
-se que o prolongamento da dupla antiagregação 
plaquetária possa ser prejudicial devido ao risco 
de sangramento. Existem também preocupações 
quanto ao risco de trombose do stent após doze 
meses, sobretudo com os stents farmacológi-
cos, que são cada vez mais utilizados na prática  
clínica.

Nesse sentido, este estudo comparou a du-
pla antiagregação plaquetária por doze e por 
trinta meses, tendo como desfechos princi-
pais de eficácia a ocorrência de trombose intra-
-stent e os eventos cardiovasculares maiores, 
e como desfecho de segurança a ocorrência de 
sangramento de moderado a grave, conforme a  
classificação GUSTO.

Foram randomizados 9.961 pacientes, sendo 
que 25% deles haviam recebido implante de stent 
após infarto agudo do miocárdio. Metade dos pa-
cientes apresentava pelo menos um fator de risco 
para trombose intra-stent. A maioria dos disposi-
tivos implantados era de liberadores de everoli-
mus ou sirolimus. Clopidogrel foi administrado em 
65% dos pacientes e prasugrel em 35%. 

O grupo de trinta meses apresentou incidên-
cia de 0,4% de trombose intra-stent, em compara-
ção com 1,4% no grupo doze meses (risco relativo 
[RR]: 0,29; p < 0,001) (Figura 1). Em relação à 
taxa de eventos cardiovasculares, o grupo trinta 
meses exibiu taxa de 4,3% vs. 5,9% do grupo doze 
meses (p < 0,001; RR: 0,71). A taxa de sangra-
mento foi de 2,5% no grupo trinta meses vs. 1,6% 
no grupo doze meses (p < 0,001). Analisando os 
eventos cardiovasculares maiores, a taxa de in-
farto agudo do miocárdio foi significativamente 
menor no grupo trinta meses (2,1% vs. 4,1%;  
p < 0,001) e, surpreendentemente, a mortalidade 
no grupo trinta meses foi de 2% versus 1,5% no 
grupo controle, com significância estatística limí-
trofe (p = 0,052). 

Assim, este estudo demonstrou benefício em 
prolongar o tratamento com dupla antiagregação 
plaquetária para trinta meses. No entanto, os au-
tores não analisaram o benefício real do tratamen-
to, considerando os eventos hemorrágicos.

Subanálise do DAPT. Doze meses vs. trinta meses 
de dupla antiagregação plaquetária com ácido ace-
tilsalicílico e prasugrel em pacientes que receberam 
o stent TAxUS. Dentro do estudo Dapt, os fabrican-
tes do stent TAXUS pré-especificaram um subgru-
po para avaliar a dupla antiagregação plaquetária 
com prasugrel por trinta meses e por doze meses 
em pacientes que receberam esse stent. 

Figura 1. Benefício da dupla antiagregação plaquetária por meses na redução da 
trombose intra-stent.

10

8

6

4

2

0
12 15 18 21 24 27 30 33

In
ci

dê
nc

ia
 a

cu
m

ul
ad

a 
de

 tr
om

bo
se

 
in

tra
-s

te
nt

 (%
)

Meses de seguimento

12-30 meses
HR 0,29 (0,17-0,48)
0,4% vs. 1,4%
p < 0,0001

Tienopiridínicos
Placebo



COLEÇÃO quid novi? Congresso da Associação Americana de Cardiologia, Chicago 2014

6 7

Q

Q

Os desfechos avaliados foram os mesmos 
do estudo principal. O grupo trinta meses apre-
sentou menor taxa de eventos cardiovascula-
res do que o grupo doze meses (5,8% vs. 9,4%;  
p < 0,001) e menor taxa de trombose intra-stent 
(0,8% vs. 2,9%; p < 0,001). Os eventos hemorrá-
gicos ocorreram em 2,6% dos pacientes do gru-
po trinta meses e em 1,9% do grupo doze meses, 
sem diferença estatística entre eles (p = 0,254).
Este estudo mostrou resultados semelhantes aos 
do estudo principal Dapt, e também não foram 
observadas diferenças entre os grupos quanto à 
taxa de eventos hemorrágicos. É importante no-
tar que este estudo teve o mesmo poder estatís-
tico que o estudo principal para demonstrar as 
diferenças.  É surpreendente que os eventos he-
morrágicos com o uso do prasugrel não tenham 
sido maiores no grupo trinta meses, em compa-
ração com o grupo doze meses, o que pode ser 
atribuído ao baixo risco de sangramento da po-
pulação estudada ou à falta de poder estatístico 
da amostra.

ITALIC. Seis vs. 24 meses de dupla antiagregação 
plaquetária em pacientes com stent farmacológico 
(DES) sem resistência ao ácido acetilsalicílico. Este 
estudo, do mesmo modo que os anteriores, procu-
rou avaliar o benefício do tratamento prolongado 
com dupla antiagregação plaquetária, com a dife-
rença de que a preocupação central foi com o ris-
co de sangramento com o tratamento prolongado. 
Nesse sentido, foi comparado um tratamento mais 
curto que o recomendado (seis meses) com um 
mais longo (24 meses).

Foram incluídos pacientes que receberam o 
stent Xience®, e o desfecho primário do estudo foi 
a combinação de mortalidade por qualquer cau-
sa, infarto, revascularização de urgência do vaso 
tratado, acidente vascular cerebral e sangramento 
maior, segundo os critérios TIMI, em doze meses. 
Analisou-se o critério de não inferioridade do tra-
tamento a curto prazo e excluíram-se os pacientes 
com resistência ao ácido acetilsalicílico.

Foram randomizados 1.850 pacientes, 24,5% 
dos quais após o episódio de síndrome coronariana 
aguda sem supradesnivelamento do segmento ST. 
Clopidogrel foi o tienopiridínico utilizado em 98% 
dos pacientes. A taxa de eventos em um ano foi 
de 1,6% no grupo seis meses e 1,5% no grupo 24 
meses (p = 0,85) (Figura 2). Também não houve 
diferença entre os grupos quanto à ocorrência dos 
eventos isoladamente. O estudo atingiu o objeti-
vo de não inferioridade, porém foi interrompido 
precocemente por problemas relativos ao recruta-
mento dos pacientes.

Este estudo foi prejudicado por dificuldades 
em seu andamento e apresentou taxa de eventos 
menor que a esperada, diferentemente dos de-
mais estudos exibidos neste congresso sobre os 
benefícios de prolongar a dupla antiagregação 
plaquetária. A taxa de pacientes com síndrome  
coronariana aguda foi semelhante à do estudo 
Dapt; entretanto, em ambos os estudos, a falta de 
uma pontuação para o risco hemorrágico e isquê-
mico comprometeu as comparações. 
 
ISAR-SAFE. Seis vs. doze meses de clopidogrel 
após implante de stent farmacológico. Este estu-
do avaliou a segurança da adoção de um tempo 

menor de dupla antiagregação plaquetária em pa-
cientes angioplastados com stent farmacológico.  
Foi comparada uma estratégia de dupla antiagre-
gação plaquetária por seis meses com outra por 
doze meses, com objetivo de não inferioridade.

O desfecho primário foi a combinação de 
mortalidade, infarto, trombose do stent, acidente 
vascular cerebral e sangramento maior.

A maioria dos pacientes foi tratada com 
stents farmacológicos de última geração. A inci-
dência do desfecho primário foi semelhante nos 
dois grupos (1,3% no grupo seis meses vs. 1,5% 
no grupo doze meses; p = 0,50). A taxa de san-
gramento maior e menor foi muito baixa (0,3% vs. 
0,7%, respectivamente; p = 0,30).

O recrutamento de pacientes foi interrompido 
precocemente com uma amostra de 4.000 indiví-
duos devido à baixa incidência total de eventos e 
à baixa velocidade de recrutamento.

Concluindo, não houve diferenças significa-
tivas na incidência de eventos isquêmicos ou he-
morrágicos com o uso de dupla antiagregação pla-
quetária com clopidogrel por seis ou doze meses 
após o implante de stent farmacológico.

EVOLVE II. Novo stent farmacológico com everolimus. 
Neste estudo foi avaliado o comportamento de um 
novo stent farmacológico com polímero biodegradá-
vel liberador de everolimus. Ele foi comparado com o 
stent Promus®, que tem um polímero não reabsorví-
vel que libera o mesmo fármaco. 

O estudo foi randomizado, 1:1, e incluiu  
840 pacientes em cada grupo. O desfecho primário 
foi a combinação de mortalidade cardíaca, infarto 
agudo do miocárdico relacionado ao vaso tratado 
e isquemia induzível no território do vaso tratado. 
O desfecho combinado ocorreu em 6,7% dos 
pacientes do grupo biodegradável e em 6,5% 
do grupo Promus®, atingindo o objetivo pré-
especificado de não inferioridade. Não houve 
diferença entre os grupos quanto à incidência de 
trombose intra-stent ou revascularização do vaso 
tratado em doze meses.

Este estudo mostrou a segurança e a eficácia 
em um ano deste novo stent farmacológico com 
everolimus. Estudos com maior número de pacien-
tes e seguimento mais longo são necessários para 
demonstrar o benefício de seu uso.

BASKET-PROVE II. Comparação do stent farma-
cológico com polímero biodegradável com o stent 
convencional e com o stent farmacológico não rea-
bsorvível. O objetivo do estudo foi avaliar o stent 
com polímero biodegradável, que se acredita ser 
tão eficaz quanto os stents farmacológicos não 
reabsorvíveis e tão seguro quanto os stents con-
vencionais a longo prazo. Foram incluídos 2.290 
pacientes com necessidade de stent com mais de 
3 mm de diâmetro, os quais foram randomizados 
em três grupos: a) stent farmacológico Nobori® 
reabsorvível com biolimus, b) stent farmacológico 
Xience® com everolimus e c) stent cromo-cobalto 
não farmacológico (BMS). O desfecho de eficácia 
foi a combinação de mortalidade cardíaca, infarto 
e revascularização do vaso tratado em dois anos. 
O desfecho de segurança foi a combinação de 
trombose intra-stent, infarto do miocárdio e mor-
talidade cardíaca.

Sessenta por cento dos pacientes foram in-
cluídos após um evento agudo. Quanto ao des-
fecho de eficácia, o stent reabsorvível não foi  
inferior ao Xience® (7,6% vs. 6,8%) e ainda supe-
rior ao stent BMS no primeiro ano, sem diferença 
com dois anos. Quanto à segurança, o stent rea-
bsorvível teve taxa semelhante de eventos à dos 
outros dois stents.

O estudo mostrou eficácia semelhante entre 
o stent reabsorvível e o stent Xience®, mas não 
demonstrou melhor segurança a longo prazo, com 
diminuição da trombose intra-stent muito tardia.

A reserva de fluxo coronariano apresenta 
maior relação com a ocorrência de eventos cardio-
vasculares do que o grau de obstrução das lesões 
angiográficas. Este estudo foi realizado pelo gru-
po do Brigham and Women Hospital, de Boston, e 
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Figura 2. Ausência de diferenças do desfecho combinado (mortalidade por qualquer 
causa, infarto, revascularização de urgência do vaso tratado, acidente vascular cerebral e 
sangramento maior) entre os pacientes tratados por seis ou por 24 meses
DAP: dupla antiagregação plaquetária 
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do estudo principal Dapt, e também não foram 
observadas diferenças entre os grupos quanto à 
taxa de eventos hemorrágicos. É importante no-
tar que este estudo teve o mesmo poder estatís-
tico que o estudo principal para demonstrar as 
diferenças.  É surpreendente que os eventos he-
morrágicos com o uso do prasugrel não tenham 
sido maiores no grupo trinta meses, em compa-
ração com o grupo doze meses, o que pode ser 
atribuído ao baixo risco de sangramento da po-
pulação estudada ou à falta de poder estatístico 
da amostra.
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rença de que a preocupação central foi com o ris-
co de sangramento com o tratamento prolongado. 
Nesse sentido, foi comparado um tratamento mais 
curto que o recomendado (seis meses) com um 
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Foram incluídos pacientes que receberam o 
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tratado, acidente vascular cerebral e sangramento 
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aguda sem supradesnivelamento do segmento ST. 
Clopidogrel foi o tienopiridínico utilizado em 98% 
dos pacientes. A taxa de eventos em um ano foi 
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diferença entre os grupos quanto à ocorrência dos 
eventos isoladamente. O estudo atingiu o objeti-
vo de não inferioridade, porém foi interrompido 
precocemente por problemas relativos ao recruta-
mento dos pacientes.
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em seu andamento e apresentou taxa de eventos 
menor que a esperada, diferentemente dos de-
mais estudos exibidos neste congresso sobre os 
benefícios de prolongar a dupla antiagregação 
plaquetária. A taxa de pacientes com síndrome  
coronariana aguda foi semelhante à do estudo 
Dapt; entretanto, em ambos os estudos, a falta de 
uma pontuação para o risco hemorrágico e isquê-
mico comprometeu as comparações. 
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do avaliou a segurança da adoção de um tempo 
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gação plaquetária por seis meses com outra por 
doze meses, com objetivo de não inferioridade.
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vascular cerebral e sangramento maior.

A maioria dos pacientes foi tratada com 
stents farmacológicos de última geração. A inci-
dência do desfecho primário foi semelhante nos 
dois grupos (1,3% no grupo seis meses vs. 1,5% 
no grupo doze meses; p = 0,50). A taxa de san-
gramento maior e menor foi muito baixa (0,3% vs. 
0,7%, respectivamente; p = 0,30).

O recrutamento de pacientes foi interrompido 
precocemente com uma amostra de 4.000 indiví-
duos devido à baixa incidência total de eventos e 
à baixa velocidade de recrutamento.

Concluindo, não houve diferenças significa-
tivas na incidência de eventos isquêmicos ou he-
morrágicos com o uso de dupla antiagregação pla-
quetária com clopidogrel por seis ou doze meses 
após o implante de stent farmacológico.

EVOLVE II. Novo stent farmacológico com everolimus. 
Neste estudo foi avaliado o comportamento de um 
novo stent farmacológico com polímero biodegradá-
vel liberador de everolimus. Ele foi comparado com o 
stent Promus®, que tem um polímero não reabsorví-
vel que libera o mesmo fármaco. 

O estudo foi randomizado, 1:1, e incluiu  
840 pacientes em cada grupo. O desfecho primário 
foi a combinação de mortalidade cardíaca, infarto 
agudo do miocárdico relacionado ao vaso tratado 
e isquemia induzível no território do vaso tratado. 
O desfecho combinado ocorreu em 6,7% dos 
pacientes do grupo biodegradável e em 6,5% 
do grupo Promus®, atingindo o objetivo pré-
especificado de não inferioridade. Não houve 
diferença entre os grupos quanto à incidência de 
trombose intra-stent ou revascularização do vaso 
tratado em doze meses.

Este estudo mostrou a segurança e a eficácia 
em um ano deste novo stent farmacológico com 
everolimus. Estudos com maior número de pacien-
tes e seguimento mais longo são necessários para 
demonstrar o benefício de seu uso.

BASKET-PROVE II. Comparação do stent farma-
cológico com polímero biodegradável com o stent 
convencional e com o stent farmacológico não rea-
bsorvível. O objetivo do estudo foi avaliar o stent 
com polímero biodegradável, que se acredita ser 
tão eficaz quanto os stents farmacológicos não 
reabsorvíveis e tão seguro quanto os stents con-
vencionais a longo prazo. Foram incluídos 2.290 
pacientes com necessidade de stent com mais de 
3 mm de diâmetro, os quais foram randomizados 
em três grupos: a) stent farmacológico Nobori® 
reabsorvível com biolimus, b) stent farmacológico 
Xience® com everolimus e c) stent cromo-cobalto 
não farmacológico (BMS). O desfecho de eficácia 
foi a combinação de mortalidade cardíaca, infarto 
e revascularização do vaso tratado em dois anos. 
O desfecho de segurança foi a combinação de 
trombose intra-stent, infarto do miocárdio e mor-
talidade cardíaca.

Sessenta por cento dos pacientes foram in-
cluídos após um evento agudo. Quanto ao des-
fecho de eficácia, o stent reabsorvível não foi  
inferior ao Xience® (7,6% vs. 6,8%) e ainda supe-
rior ao stent BMS no primeiro ano, sem diferença 
com dois anos. Quanto à segurança, o stent rea-
bsorvível teve taxa semelhante de eventos à dos 
outros dois stents.

O estudo mostrou eficácia semelhante entre 
o stent reabsorvível e o stent Xience®, mas não 
demonstrou melhor segurança a longo prazo, com 
diminuição da trombose intra-stent muito tardia.

A reserva de fluxo coronariano apresenta 
maior relação com a ocorrência de eventos cardio-
vasculares do que o grau de obstrução das lesões 
angiográficas. Este estudo foi realizado pelo gru-
po do Brigham and Women Hospital, de Boston, e 
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Figura 2. Ausência de diferenças do desfecho combinado (mortalidade por qualquer 
causa, infarto, revascularização de urgência do vaso tratado, acidente vascular cerebral e 
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teve como objetivo analisar o valor prognóstico 
da reserva de fluxo coronariano medida não in-
vasivamente pelo teste de esforço com tomogra-
fia computadorizada com emissão de pósitrons 
(teste de esforço com PET TC). Foi comparada 
a pontuação CAPDI, que avalia a gravidade e a 
localização das lesões encontradas por cinean-
giocoronariografia.

Foram incluídos 329 pacientes, encaminha-
dos para a realização de prova de esforço com PET 
TC e, posteriormente, cineangiocoronariografia, 
entre 2006 e 2009. Os pacientes foram seguidos 
por uma mediana de 3,1 anos. O desfecho primário 
foi a combinação de morte cardiovascular e inter-
nação por insuficiência cardíaca. 

A correlação entre a reserva de fluxo corona-
riano (RFC) e a pontuação da cineangiocoronario-
grafia foi fraca (r = -0,26; p = 0,0001).

Os pacientes com baixa RFC apresentaram 
taxa de eventos semelhante à dos pacientes 
com alta pontuação angiográfica. Os pacientes 
com baixa RFC ou alta pontuação angiográfi-
ca tiveram maior taxa de eventos (p = 0,001).  
Os pacientes com baixa RFC que foram encami-
nhados para a cirurgia de revascularização mio-
cárdica, porém não submetidos a angioplastia 
coronariana, tiveram taxa de eventos durante 
o seguimento semelhante à dos pacientes com 
RFC alta. 

Concluindo, o valor da RFC medida de for-
ma não invasiva foi  associado a eventos car-
diovasculares e ao benefício da revascularização 
cirúrgica, independentemente do grau das lesões 
coronarianas. 

Unidade temática III: Prevenção cardiovascular

IMPROVE-IT. Benefícios da associação sinvastatina-
ezetimiba em pacientes com síndrome coronariana 
aguda. Até o momento, não existem evidências de 
que a associação entre ezetimiba e terapia com 
estatinas tenha impacto na redução dos eventos 
cardiovasculares.

Este estudo comparou a associação de  
40 mg de sinvastatina a 10 mg de ezetimiba com  
a terapia de 40 mg de sinvastatina iniciada em 
até dez dias após infarto agudo do miocárdio ou 
angina instável. Um dos critérios de inclusão era 
apresentar LDL-colesterol entre 50 e 125 mg/dL.  
O desfecho final foi a combinação de morte car-
diovascular, angina instável, nova revasculariza-
ção em trinta dias e acidente vascular cerebral.

No seguimento de seis anos, a associação sin-
vastatina-ezetimiba reduziu os níveis de LDL e de 
triglicérides em 16,7 mg/dL, em comparação com 
o uso isolado da sinvastatina, sem alterações dos 
valores do HDL-colesterol.

Em relação aos eventos cardiovasculares, a 
combinação sinvastatina-ezetimiba foi associa-
da à redução absoluta de 2%, com RR de 0,936 
(intervalo de confiança [IC] 95%: 0,887-0,988).  
Na análise individual dos eventos, a redução ocor-
reu à custa da diminuição da incidência de infarto 
e acidente vascular cerebral. Na análise de segu-
rança, não houve diferenças significativas entre os 
grupos em nenhum dos pontos avaliados.

Este é o primeiro estudo que demonstra os 
benefícios clínicos da terapia com ezetimiba asso-
ciada a estatina.

ODYSSEY ALTERNATIVE. Benefícios do alirocumabe 
em pacientes com intolerância às estatinas. A into-
lerância às estatinas impede que muitos pacientes 
atinjam os níveis desejados de LDL-colesterol. Essa 
intolerância é definida como a impossibilidade de 
uso desses fármacos para reduzir os níveis lipídicos e 
o risco cardiovascular a longo prazo devido a efeitos 
adversos ou à elevação de biomarcadores ao iniciar 
o tratamento ou aumentar a dose. Na prática clínica, 
entre 10% e 20% dos pacientes apresentam intole-
rância às estatinas. O efeito adverso mais frequente 
é a mialgia. Não existem estudos randomizados pré-
vios com fármacos que diminuam o colesterol em 
pacientes com intolerância às estatinas. Por outro 
lado, existem dados que indicam que pacientes pre-

viamente definidos como intolerantes às estatinas 
podem recebê-las após um período de suspensão de 
uso, com reinício gradual. 

 Este estudo incluiu pacientes com intolerância 
às estatinas, definida pelo antecedente clínico de 
impossibilidade de uso de duas estatinas diferentes, 
uma em dose mínima, devido a dores musculares.  
Todos os pacientes apresentavam risco cardio-
vascular alto ou moderado (LDLc maior ou igual a  
70 mg/dL ou 100 mg/dL, respectivamente). 

Os pacientes foram randomizados em três gru-
pos. O primeiro recebeu alirocumabe 70/150 mg 
por via subcutânea a cada duas semanas, o segun-
do recebeu ezetimiba 10 mg e o terceiro recebeu 
atorvastatina 20 mg. Os resultados mostraram redu-
ção significativamente maior do LDLc no grupo ali-
rocumabe, em comparação com o grupo ezetimiba 
(45% vs. 14,6%; p < 0,0001), sendo que 42% dos 
pacientes do grupo alirocumabe atingiram os níveis-
-alvo recomendados pelas diretrizes. Em relação à 
segurança e aos efeitos adversos, motivo pelo qual 
a atorvastatina foi incluída no estudo, o alirocu-
mabe se associou à menor incidência de miopatias 
(32,5% vs. 46% no grupo atorvastatina; p = 0,042) 
e a uma tendência a menos eventos que a ezetimiba  
(p = 0,096).

Na segunda fase do estudo, após 24 meses da 
randomização, todos os pacientes passaram para 
uma etapa aberta, na qual receberam apenas aliro-
cumabe. De forma impressionante, a taxa de eventos 
musculares foi reduzida significativamente.

Nessa fase do estudo Odissey, o alirocumabe 
mostrou-se mais eficaz que a alternativa da ezeti-
miba em pacientes com intolerância às estatinas.  
O alirocumabe respondeu por menos efeitos adversos 
musculares que os observados no reinício do trata-
mento com estatinas.  

FACTOR-64. Angiotomografia de coronárias em pa-
cientes assintomáticos com risco cardiovascular. Este 
estudo teve como objetivo avaliar a vantagem de 
conhecer a anatomia coronariana pela angiotomo-
grafia multislice em pacientes assintomáticos com 

diabetes. Foram randomizados 900 pacientes para 
uma estratégia de avaliação por angiotomografia 
multislice de coronárias e tratamento conforme as 
lesões encontradas (grupo TC) versus seguimento 
dos pacientes por rastreamento e tratamentos ha-
bituais.

O desfecho primário foi a combinação de in-
farto agudo do miocárdio, mortalidade por qualquer 
causa e internação hospitalar por angina instável.

Foram encontradas lesões graves (> 70%) em 
16% dos pacientes do grupo TC e os resultados le-
varam à indicação de tratamento clínico agressivo 
em 70% dos indivíduos. Após a tomografia , 29,4% 
dos pacientes realizaram exames de estresse versus 
19,9% no grupo habitual. Cineangiocoronariografia 
foi realizada em 13,3% dos pacientes do grupo TC e 
em 5,1% do grupo habitual, enquanto a angioplastia 
coronária foi realizada em 6% e 1,8%, e a revascula-
rização cirúrgica em 2,9% e 1,3%, respectivamente.

A taxa de eventos combinados foi de 6,2% no 
grupo TC e 7,6% no grupo habitual, sem diferença 
estatística entre os grupos (p = 0,38), assim como 
não houve diferença nas taxas dos eventos indi-
vidualmente (Figura 3). O grupo TC se associou a 
terapêuticas mais agressivas para o tratamento da 
glicemia e da dislipidemia.

Concluindo, apesar do achado de lesões coro-
narianas pela angiotomografia multislice, seu co-
nhecimento não se associou a condutas que tiveram 
impacto na redução de eventos cardiovasculares a 
longo prazo.

Figura 3.  Ausência de diferença na taxa de eventos cardiovasculares entre os pacientes que 
realizaram angiotomografia (TC) de coronárias e os que não a realizaram 
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teve como objetivo analisar o valor prognóstico 
da reserva de fluxo coronariano medida não in-
vasivamente pelo teste de esforço com tomogra-
fia computadorizada com emissão de pósitrons 
(teste de esforço com PET TC). Foi comparada 
a pontuação CAPDI, que avalia a gravidade e a 
localização das lesões encontradas por cinean-
giocoronariografia.

Foram incluídos 329 pacientes, encaminha-
dos para a realização de prova de esforço com PET 
TC e, posteriormente, cineangiocoronariografia, 
entre 2006 e 2009. Os pacientes foram seguidos 
por uma mediana de 3,1 anos. O desfecho primário 
foi a combinação de morte cardiovascular e inter-
nação por insuficiência cardíaca. 

A correlação entre a reserva de fluxo corona-
riano (RFC) e a pontuação da cineangiocoronario-
grafia foi fraca (r = -0,26; p = 0,0001).

Os pacientes com baixa RFC apresentaram 
taxa de eventos semelhante à dos pacientes 
com alta pontuação angiográfica. Os pacientes 
com baixa RFC ou alta pontuação angiográfi-
ca tiveram maior taxa de eventos (p = 0,001).  
Os pacientes com baixa RFC que foram encami-
nhados para a cirurgia de revascularização mio-
cárdica, porém não submetidos a angioplastia 
coronariana, tiveram taxa de eventos durante 
o seguimento semelhante à dos pacientes com 
RFC alta. 

Concluindo, o valor da RFC medida de for-
ma não invasiva foi  associado a eventos car-
diovasculares e ao benefício da revascularização 
cirúrgica, independentemente do grau das lesões 
coronarianas. 

Unidade temática III: Prevenção cardiovascular

IMPROVE-IT. Benefícios da associação sinvastatina-
ezetimiba em pacientes com síndrome coronariana 
aguda. Até o momento, não existem evidências de 
que a associação entre ezetimiba e terapia com 
estatinas tenha impacto na redução dos eventos 
cardiovasculares.

Este estudo comparou a associação de  
40 mg de sinvastatina a 10 mg de ezetimiba com  
a terapia de 40 mg de sinvastatina iniciada em 
até dez dias após infarto agudo do miocárdio ou 
angina instável. Um dos critérios de inclusão era 
apresentar LDL-colesterol entre 50 e 125 mg/dL.  
O desfecho final foi a combinação de morte car-
diovascular, angina instável, nova revasculariza-
ção em trinta dias e acidente vascular cerebral.

No seguimento de seis anos, a associação sin-
vastatina-ezetimiba reduziu os níveis de LDL e de 
triglicérides em 16,7 mg/dL, em comparação com 
o uso isolado da sinvastatina, sem alterações dos 
valores do HDL-colesterol.

Em relação aos eventos cardiovasculares, a 
combinação sinvastatina-ezetimiba foi associa-
da à redução absoluta de 2%, com RR de 0,936 
(intervalo de confiança [IC] 95%: 0,887-0,988).  
Na análise individual dos eventos, a redução ocor-
reu à custa da diminuição da incidência de infarto 
e acidente vascular cerebral. Na análise de segu-
rança, não houve diferenças significativas entre os 
grupos em nenhum dos pontos avaliados.

Este é o primeiro estudo que demonstra os 
benefícios clínicos da terapia com ezetimiba asso-
ciada a estatina.

ODYSSEY ALTERNATIVE. Benefícios do alirocumabe 
em pacientes com intolerância às estatinas. A into-
lerância às estatinas impede que muitos pacientes 
atinjam os níveis desejados de LDL-colesterol. Essa 
intolerância é definida como a impossibilidade de 
uso desses fármacos para reduzir os níveis lipídicos e 
o risco cardiovascular a longo prazo devido a efeitos 
adversos ou à elevação de biomarcadores ao iniciar 
o tratamento ou aumentar a dose. Na prática clínica, 
entre 10% e 20% dos pacientes apresentam intole-
rância às estatinas. O efeito adverso mais frequente 
é a mialgia. Não existem estudos randomizados pré-
vios com fármacos que diminuam o colesterol em 
pacientes com intolerância às estatinas. Por outro 
lado, existem dados que indicam que pacientes pre-

viamente definidos como intolerantes às estatinas 
podem recebê-las após um período de suspensão de 
uso, com reinício gradual. 

 Este estudo incluiu pacientes com intolerância 
às estatinas, definida pelo antecedente clínico de 
impossibilidade de uso de duas estatinas diferentes, 
uma em dose mínima, devido a dores musculares.  
Todos os pacientes apresentavam risco cardio-
vascular alto ou moderado (LDLc maior ou igual a  
70 mg/dL ou 100 mg/dL, respectivamente). 

Os pacientes foram randomizados em três gru-
pos. O primeiro recebeu alirocumabe 70/150 mg 
por via subcutânea a cada duas semanas, o segun-
do recebeu ezetimiba 10 mg e o terceiro recebeu 
atorvastatina 20 mg. Os resultados mostraram redu-
ção significativamente maior do LDLc no grupo ali-
rocumabe, em comparação com o grupo ezetimiba 
(45% vs. 14,6%; p < 0,0001), sendo que 42% dos 
pacientes do grupo alirocumabe atingiram os níveis-
-alvo recomendados pelas diretrizes. Em relação à 
segurança e aos efeitos adversos, motivo pelo qual 
a atorvastatina foi incluída no estudo, o alirocu-
mabe se associou à menor incidência de miopatias 
(32,5% vs. 46% no grupo atorvastatina; p = 0,042) 
e a uma tendência a menos eventos que a ezetimiba  
(p = 0,096).

Na segunda fase do estudo, após 24 meses da 
randomização, todos os pacientes passaram para 
uma etapa aberta, na qual receberam apenas aliro-
cumabe. De forma impressionante, a taxa de eventos 
musculares foi reduzida significativamente.

Nessa fase do estudo Odissey, o alirocumabe 
mostrou-se mais eficaz que a alternativa da ezeti-
miba em pacientes com intolerância às estatinas.  
O alirocumabe respondeu por menos efeitos adversos 
musculares que os observados no reinício do trata-
mento com estatinas.  

FACTOR-64. Angiotomografia de coronárias em pa-
cientes assintomáticos com risco cardiovascular. Este 
estudo teve como objetivo avaliar a vantagem de 
conhecer a anatomia coronariana pela angiotomo-
grafia multislice em pacientes assintomáticos com 

diabetes. Foram randomizados 900 pacientes para 
uma estratégia de avaliação por angiotomografia 
multislice de coronárias e tratamento conforme as 
lesões encontradas (grupo TC) versus seguimento 
dos pacientes por rastreamento e tratamentos ha-
bituais.

O desfecho primário foi a combinação de in-
farto agudo do miocárdio, mortalidade por qualquer 
causa e internação hospitalar por angina instável.

Foram encontradas lesões graves (> 70%) em 
16% dos pacientes do grupo TC e os resultados le-
varam à indicação de tratamento clínico agressivo 
em 70% dos indivíduos. Após a tomografia , 29,4% 
dos pacientes realizaram exames de estresse versus 
19,9% no grupo habitual. Cineangiocoronariografia 
foi realizada em 13,3% dos pacientes do grupo TC e 
em 5,1% do grupo habitual, enquanto a angioplastia 
coronária foi realizada em 6% e 1,8%, e a revascula-
rização cirúrgica em 2,9% e 1,3%, respectivamente.

A taxa de eventos combinados foi de 6,2% no 
grupo TC e 7,6% no grupo habitual, sem diferença 
estatística entre os grupos (p = 0,38), assim como 
não houve diferença nas taxas dos eventos indi-
vidualmente (Figura 3). O grupo TC se associou a 
terapêuticas mais agressivas para o tratamento da 
glicemia e da dislipidemia.

Concluindo, apesar do achado de lesões coro-
narianas pela angiotomografia multislice, seu co-
nhecimento não se associou a condutas que tiveram 
impacto na redução de eventos cardiovasculares a 
longo prazo.

Figura 3.  Ausência de diferença na taxa de eventos cardiovasculares entre os pacientes que 
realizaram angiotomografia (TC) de coronárias e os que não a realizaram 
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JAPP. Ácido acetilsalicílico na prevenção primá-
ria em pacientes com alto risco. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a eficácia de doses baixas de 
ácido acetilsalicílico (AAS) na prevenção primá-
ria de eventos cardiovasculares em pacientes ido-
sos japoneses com múltiplos fatores de risco para 
aterosclerose, mas sem história prévia de doença 
coronariana.

O estudo incluiu pacientes com idade entre 
60 e 85 anos e fatores de risco como hiperten-
são arterial, dislipidemia ou diabetes entre 2005 
e 2007. Foram randomizados 14.658 pacientes 
para receber AAS 100 mg/dia com revestimento 
entérico ou placebo. Mais de três fatores de risco 
estavam presentes em 80,4% dos pacientes.

Após cinco anos de seguimento, não foram 
observadas diferenças significativas no desfecho 
primário combinado de morte cardiovascular, in-
farto do miocárdio e acidente vascular cerebral 
(p = 0,54) (Figura 4).  A análise isolada mostrou 
redução  apenas de infarto do miocárdio não fatal 
(RR: 0,53; IC: 0,31-0,91) e de ataque isquêmico 
transitório (RR: 0,57; IC: 0,32-0,99). A análise de 
segurança mostrou maior taxa  de sangramento 
extracraniano maior, úlcera gastroduodenal, eso-
fagite por refluxo e gastrite erosiva, entre outros.

O AAS não se associou a uma redução signi-
ficativa da taxa de eventos cardiovasculares to-
tais nos pacientes idosos com múltiplos fatores 
de risco cardiovascular, o que desestimula o uso 
dessa terapia.

Unidade temática IV: Valvopatias

Ausência de benefícios com o reparo valvar mi-
tral em pacientes com insuficiência mitral modera-
da e cardiopatia isquêmica com necessidade de re-
vascularização. A insuficiência mitral isquêmica se 
associa à maior taxa de morbidade e mortalidade. 
Até o presente momento, não se sabe o benefício 
de realizar o reparo valvar mitral nos pacientes 
com insuficiência mitral moderada submetidos à 
cirurgia de revascularização miocárdica. 

Foram randomizados 301 pacientes com insu-
ficiência mitral isquêmica moderada para a reali-
zação de cirurgia de revascularização miocárdica 
isolada ou para cirurgia combinada de revascu-
larização mais reparo valvar mitral. Não houve 
diferença entre os grupos quanto às caracterís-
ticas dos pacientes, e destaca-se que ambos os 
grupos tinham pacientes com disfunção sistólica  
moderada.   

O desfecho primário foi o volume sistólico 
do ventrículo esquerdo indexado (VSVEi), utili-
zado como medida do remodelamento do ventrí-
culo esquerdo em um ano. Em ambos os grupos, 
o tratamento promoveu a redução do VSVEi. Não 
houve diferença significativa do VSVEi entre os 
grupos, sendo este apenas discretamente maior 
nos pacientes submetidos ao procedimento com-
binado. O reparo valvar mitral foi associado ao 
maior tempo cirúrgico, maior tempo de internação 
hospitalar e a mais complicações neurológicas. Os 
pacientes que receberam cirurgia combinada apre-
sentaram menor grau de insuficiência mitral no 
pós-operatório. No entanto, a insuficiência mitral 
também diminuiu nos pacientes submetidos ape-
nas à revascularização miocárdica, demonstrando 
a existência de isquemia reversível. Não houve di-
ferença entre os grupos quanto à incidência de 
eventos cardíacos, óbito, reinternações, qualidade 
de vida ou estado funcional em um ano (Figura 5).

Concluindo, associar o reparo valvar mitral 
à cirurgia de revascularização miocárdica não 
promoveu a redução do remodelamento ventri-

cular inverso, e ainda essa estratégia foi asso-
ciada a eventos adversos maiores. Assim, não 
existem vantagens clínicas, em um ano, com a 
realização do procedimento combinado. Entre-
tanto, com um período de seguimento maior, 
será possível confirmar se realmente não existe 
benefício clínico em dispor de menor insufici-
ência mitral. 

Os resultados deste estudo são diferentes 
dos de dois pequenos estudos prévios, nos quais 
a cirurgia combinada melhorou o remodelamen-
to, a classe funcional e a qualidade de vida, em 
comparação com a revascularização isolada. Essa 
diferença pode ser atribuída à forma de classifi-
cação da insuficiência mitral, aos desfechos pri-
mários, ao tempo entre o diagnóstico de insu-
ficiência mitral e a cirurgia e à taxa de infartos 
prévios.

Aumento da taxa de endocardite infecciosa 
na Inglaterra após as mudanças nas recomenda-
ções das diretrizes para profilaxia. Em 2008, o 
Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido re-
comendou que não se utilizasse profilaxia anti-
biótica antes de procedimentos odontológicos e 
outros procedimentos invasivos. Isso gerou uma 
grande preocupação nos médicos que considera-
vam apropriado continuar com a profilaxia.

Este estudo teve como objetivo avaliar os 
resultados na Inglaterra após essa mudança nas 

recomendações. A taxa de prescrição de antibi-
óticos para profilaxia diminuiu drasticamente, 
porém houve um aumento de 35 casos por mês 
de endocardite infecciosa. O aumento do número 
de casos foi observado tanto nos grupos de alto 
risco como nos grupos de menor risco de endo-
cardite. Houve impacto sobre a mortalidade, com 
aumento de 1,5 óbito por endocardite por mês e 
de dezoito óbitos por ano.

Concluindo, as mudanças nas recomenda-
ções das diretrizes no Reino Unido induziram o 
aumento do número de casos de endocardite, o 
que obriga a revisão dessas recomendações.

Atenolol versus losartana em crianças e adul-
tos jovens com síndrome de Marfan. A síndrome 
de Marfan é uma doença autossômica dominante 
em que há um transtorno do tecido conjuntivo 
devido a uma mutação do gene FBN1, que co-
difica a fibrilina 1. Sua incidência é de 1 para 
cada 5.000 indivíduos, e a síndrome promove a 
dilatação da raiz aórtica, com possível dissecção 
e óbito prematuro.

Diversos estudos prévios demonstraram o be-
nefício dos betabloqueadores no seu tratamento. 
Sabe-se que a expressão do fator de crescimento 
transformante beta (TGF-β) pode contribuir para 
o aparecimento de manifestações dessa síndro-
me. Acredita-se que a losartana pode atenuar a 
expressão desse fator e, assim, ser mais eficaz 
que os betabloqueadores no retardo da dilatação 
da raiz aórtica.

O objetivo do estudo foi comparar os efeitos do 
atenolol e da losartana na dilatação da raiz aórtica 
em pacientes com síndrome de Marfan durante 
um período de três anos, tendo como hipótese 
que a taxa de dilatação seria menor com o uso da 
losartana. O desfecho primário foi a alteração do 
diâmetro da raiz aórtica ajustada pela superfície  
corpórea. Os desfechos secundários foram 
alteração absoluta no diâmetro da raiz aórtica, 
eventos adversos como dissecção, cirurgia da 
aorta ou óbito e aparecimento de sintomas. 

Figura 4.  Ausência de benefício da prevenção primária com ácido acetilsalicílico. 
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JAPP. Ácido acetilsalicílico na prevenção primá-
ria em pacientes com alto risco. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a eficácia de doses baixas de 
ácido acetilsalicílico (AAS) na prevenção primá-
ria de eventos cardiovasculares em pacientes ido-
sos japoneses com múltiplos fatores de risco para 
aterosclerose, mas sem história prévia de doença 
coronariana.

O estudo incluiu pacientes com idade entre 
60 e 85 anos e fatores de risco como hiperten-
são arterial, dislipidemia ou diabetes entre 2005 
e 2007. Foram randomizados 14.658 pacientes 
para receber AAS 100 mg/dia com revestimento 
entérico ou placebo. Mais de três fatores de risco 
estavam presentes em 80,4% dos pacientes.

Após cinco anos de seguimento, não foram 
observadas diferenças significativas no desfecho 
primário combinado de morte cardiovascular, in-
farto do miocárdio e acidente vascular cerebral 
(p = 0,54) (Figura 4).  A análise isolada mostrou 
redução  apenas de infarto do miocárdio não fatal 
(RR: 0,53; IC: 0,31-0,91) e de ataque isquêmico 
transitório (RR: 0,57; IC: 0,32-0,99). A análise de 
segurança mostrou maior taxa  de sangramento 
extracraniano maior, úlcera gastroduodenal, eso-
fagite por refluxo e gastrite erosiva, entre outros.

O AAS não se associou a uma redução signi-
ficativa da taxa de eventos cardiovasculares to-
tais nos pacientes idosos com múltiplos fatores 
de risco cardiovascular, o que desestimula o uso 
dessa terapia.

Unidade temática IV: Valvopatias

Ausência de benefícios com o reparo valvar mi-
tral em pacientes com insuficiência mitral modera-
da e cardiopatia isquêmica com necessidade de re-
vascularização. A insuficiência mitral isquêmica se 
associa à maior taxa de morbidade e mortalidade. 
Até o presente momento, não se sabe o benefício 
de realizar o reparo valvar mitral nos pacientes 
com insuficiência mitral moderada submetidos à 
cirurgia de revascularização miocárdica. 

Foram randomizados 301 pacientes com insu-
ficiência mitral isquêmica moderada para a reali-
zação de cirurgia de revascularização miocárdica 
isolada ou para cirurgia combinada de revascu-
larização mais reparo valvar mitral. Não houve 
diferença entre os grupos quanto às caracterís-
ticas dos pacientes, e destaca-se que ambos os 
grupos tinham pacientes com disfunção sistólica  
moderada.   

O desfecho primário foi o volume sistólico 
do ventrículo esquerdo indexado (VSVEi), utili-
zado como medida do remodelamento do ventrí-
culo esquerdo em um ano. Em ambos os grupos, 
o tratamento promoveu a redução do VSVEi. Não 
houve diferença significativa do VSVEi entre os 
grupos, sendo este apenas discretamente maior 
nos pacientes submetidos ao procedimento com-
binado. O reparo valvar mitral foi associado ao 
maior tempo cirúrgico, maior tempo de internação 
hospitalar e a mais complicações neurológicas. Os 
pacientes que receberam cirurgia combinada apre-
sentaram menor grau de insuficiência mitral no 
pós-operatório. No entanto, a insuficiência mitral 
também diminuiu nos pacientes submetidos ape-
nas à revascularização miocárdica, demonstrando 
a existência de isquemia reversível. Não houve di-
ferença entre os grupos quanto à incidência de 
eventos cardíacos, óbito, reinternações, qualidade 
de vida ou estado funcional em um ano (Figura 5).

Concluindo, associar o reparo valvar mitral 
à cirurgia de revascularização miocárdica não 
promoveu a redução do remodelamento ventri-

cular inverso, e ainda essa estratégia foi asso-
ciada a eventos adversos maiores. Assim, não 
existem vantagens clínicas, em um ano, com a 
realização do procedimento combinado. Entre-
tanto, com um período de seguimento maior, 
será possível confirmar se realmente não existe 
benefício clínico em dispor de menor insufici-
ência mitral. 

Os resultados deste estudo são diferentes 
dos de dois pequenos estudos prévios, nos quais 
a cirurgia combinada melhorou o remodelamen-
to, a classe funcional e a qualidade de vida, em 
comparação com a revascularização isolada. Essa 
diferença pode ser atribuída à forma de classifi-
cação da insuficiência mitral, aos desfechos pri-
mários, ao tempo entre o diagnóstico de insu-
ficiência mitral e a cirurgia e à taxa de infartos 
prévios.

Aumento da taxa de endocardite infecciosa 
na Inglaterra após as mudanças nas recomenda-
ções das diretrizes para profilaxia. Em 2008, o 
Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido re-
comendou que não se utilizasse profilaxia anti-
biótica antes de procedimentos odontológicos e 
outros procedimentos invasivos. Isso gerou uma 
grande preocupação nos médicos que considera-
vam apropriado continuar com a profilaxia.

Este estudo teve como objetivo avaliar os 
resultados na Inglaterra após essa mudança nas 

recomendações. A taxa de prescrição de antibi-
óticos para profilaxia diminuiu drasticamente, 
porém houve um aumento de 35 casos por mês 
de endocardite infecciosa. O aumento do número 
de casos foi observado tanto nos grupos de alto 
risco como nos grupos de menor risco de endo-
cardite. Houve impacto sobre a mortalidade, com 
aumento de 1,5 óbito por endocardite por mês e 
de dezoito óbitos por ano.

Concluindo, as mudanças nas recomenda-
ções das diretrizes no Reino Unido induziram o 
aumento do número de casos de endocardite, o 
que obriga a revisão dessas recomendações.

Atenolol versus losartana em crianças e adul-
tos jovens com síndrome de Marfan. A síndrome 
de Marfan é uma doença autossômica dominante 
em que há um transtorno do tecido conjuntivo 
devido a uma mutação do gene FBN1, que co-
difica a fibrilina 1. Sua incidência é de 1 para 
cada 5.000 indivíduos, e a síndrome promove a 
dilatação da raiz aórtica, com possível dissecção 
e óbito prematuro.

Diversos estudos prévios demonstraram o be-
nefício dos betabloqueadores no seu tratamento. 
Sabe-se que a expressão do fator de crescimento 
transformante beta (TGF-β) pode contribuir para 
o aparecimento de manifestações dessa síndro-
me. Acredita-se que a losartana pode atenuar a 
expressão desse fator e, assim, ser mais eficaz 
que os betabloqueadores no retardo da dilatação 
da raiz aórtica.

O objetivo do estudo foi comparar os efeitos do 
atenolol e da losartana na dilatação da raiz aórtica 
em pacientes com síndrome de Marfan durante 
um período de três anos, tendo como hipótese 
que a taxa de dilatação seria menor com o uso da 
losartana. O desfecho primário foi a alteração do 
diâmetro da raiz aórtica ajustada pela superfície  
corpórea. Os desfechos secundários foram 
alteração absoluta no diâmetro da raiz aórtica, 
eventos adversos como dissecção, cirurgia da 
aorta ou óbito e aparecimento de sintomas. 

Figura 4.  Ausência de benefício da prevenção primária com ácido acetilsalicílico. 
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Comentários do diretor

Nesta edição do congresso da American Heart 
Association, foram apresentados diversos estudos 
com impacto sobre o pensamento cardiológico 
atual. Como característica desses estudos, pode-
mos dizer que eles são contrários às tendências 
atuais da cardiologia.

Em princípio, os resultados de vários estudos 
apresentados e discutidos aqui põem em xeque a 
tendência de diminuir a duração da dupla antia-
gregação plaquetária após implante de stent em 
coronária. Ao contrário, eles fortalecem a hipó-
tese de estender esse tratamento. Outros estudos 
em andamento prometem colocar mais lenha na 
fogueira. Por que essa discrepância?

Acredito que a indústria tenha papel impor-
tante. Por um lado, há as indústrias que buscam 
simplificar seu uso. Por outro, as que fabricam an-
tiagregantes plaquetários e esperam estendê-lo. 
Como disse certa vez um político norte-americano, 
“É a economia, estúpido”.

O segundo ponto de controvérsia é so-
bre o benefício do uso de ezetimiba e sin-
vastatina no estudo IMPROVE-IT . Também 
impulsionado pela indústria, ele demonstra 
que foram atingidos resultados promissores, 
embora modestos, com a combinação dos 
fármacos (quando já se acreditava no seu 
insucesso).

A terceira e última controvérsia ocor-
reu com a falta de benefício do reparo val-
var mitral em pacientes com insuficiência 
mitral moderada submetidos à cirurgia de 
revascularização miocárdica. Esse resulta-
do também difere da tendência crescente 
de resolução concomitante da insuficiência 
valvar durante a cirurgia de revasculariza-
ção. Estudos futuros permitirão a conti-
nuidade da discussão ou a conclusão sobre  
esses achados. 

Foram incluídos 608 pacientes com idade 
entre 6 meses e 25 anos e diagnóstico de sín-
drome de Marfan pelos critérios originais de 
Gante. Os pacientes foram randomizados para 
receber atenolol (n = 303), em dose máxima de  
4 mg/kg/dia, com o objetivo de diminuir a 
frequência cardíaca em 20%, ou losartana  
(n = 305), em dose máxima de 1,4 mg/kg/dia.

Não foram observadas diferenças significati-
vas entre os grupos na taxa de dilatação da raiz 
aórtica durante os três meses de seguimento. 
Também não houve diferença na taxa de eventos 
clínicos ou de cirurgia, nem na taxa de eventos 
adversos.

Assim, ambos os fármacos não diferem em ter-
mos de eficácia para evitar a dilatação da raiz aór-
tica em pacientes com síndrome de Marfan.
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